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ABSTRACT 

The calculation process in Eurocode 2 that is showing how calculation of punching is to be 

done is long and some parts are not well explained. At the end of the calculation of punching, 

it is said that a check of the shear capacity without any reinforcement should be done outside 

the affected zone but the intent of the check is not justified. The purpose of the study was to 

find out why the check must be done and then examine whether it is possible to limit the use 

of the control. The results have been produced by doing literature studies on the field and 

calculations to understand how the control is affected. The program Excel have been used to 

compile and compare all the results in the calculation part. To gain a wider understanding of 

the area two other international standards have been compared with Eurocode 2. The 

standards used are American Concrete Institute 318 and Brittish Standard 8110. The 

maximum allowed distance of shear reinforcement without having to extend the area is 2d 

because the length of the base control section from the column surface in each direction has 

that distance. By testing how all the conditions affect the distance, is it possible to see which 

values are required to make the distance exceed 2d. After calculations have been made on 

several different prerequisites, it can be noted that on many occasions the distance is below 

2d. Since so many conditions influenced the outcome, it was difficult to judge reasonable 

values on all of them which was making it more difficult to evaluate how often the control 

was needed. An uncomplicated way to limit the use of the control was by finding a 

prerequisite that is dominant, but it did not work in these cases so instead it was chosen to 

compare the shear capacitance without shear reinforcement with the transverse force loaded 

over the control perimeter.  

Keywords: Punching, Shear failure, Slabs supported on columns, Shear reinforcement, 

Eurocode 2, ACI318, BS8110 
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SAMMANFATTNING  

När en pelarunderstödd platta belastats av en koncentrerad last från pelarna och utbredd last 

ovanifrån finns det risk för genomstansningsbrott eftersom pelarna som stabiliserar pressas 

mot plattans yta så att betongen runt pelarna stansas ut. Pelarunderstödda plattor är ett 

vanligt stomsätt som möjliggör att det går att ha balkfria konstruktioner som enbart 

stabiliseras utav innerväggar och pelare. Stomsättet kan användas i flera sorters 

konstruktioner t ex i kontorsfastigheter, parkeringshus och broar. Beräkningsgången i 

Eurokod 2 som visar hur beräkning av genomstansning i pelardäck ska göras är lång och 

avsikten med kontrollen är inte motiverat. I slutet av beräkningsgången av genomstansning 

anges att en kontroll av skjuvkapaciteten utan armering ska göras utanför den påverkade 

zonen men utan förklaring till varför. Eftersom det inte nämns varför kontrollen måste göras 

vet inte alla konstruktörer vad det är de kontrollerar och om den ens kommer till 

användning. Vid beräkning av pelardäck måste det göras beräkningar vid alla pelare som 

skiljer sig vilket kan resultera i att samma beräkning behöver göras många gånger och därför 

skulle det spara mycket tid om det gick att undvika sista kontrollen. Syftet med studien är att 

ta reda på varför kontrollen måste göras och sedan undersöka om det går att begränsa 

användandet av kontrollen. Resultaten har tagits fram genom att göra en litteraturstudie 

inom området och beräkningar för att förstå hur kontrollen påverkas. Vid beräkningsdelen 

har programmet Excel används för att sammanställa och jämföra alla resultat. Andra 

internationella normer har studerats för att kunna jämföras med Eurokod 2 samt för att få en 

större förståelse inom området. Normerna som används är American Concrete Institute 318 

och Brittish Standard 8110. 

BS8110, ACI318 och Eurokod 2 skiljer sig i tillvägagångsätt en hel del och en av de största 

skillnaderna är att ACI318 använder en längre procentenhet av betongskapacitet när 

skjuvkapaciteten med armering dimensioneras. Det högst tillåtna avståndet på 

skjuvarmering utan att behöva förlänga området är 2d eftersom grundkontrollsnittets längd 

från pelarens yta i varje riktning har det avståndet. Genom att prova hur alla förutsättningar 

påverkar avståndet går det att se vilka värden som krävs för att avståndet ska överskrida 2d. 

Förutsättningen som gör störst påverkan är effektivhöjden vilket syns tydligt när de 3 

faktorer som påverkar mest jämförs. Efter att beräkningar har gjorts på flera olika 

förutsättningsfall kan det konstateras att vid många tillfällen blir avståndet under 2d. På 

grund av att så många förutsättningar påverkar resultatet är det svårt att bedöma rimliga 

värden på alla vilket gör det svårare att värdera hur ofta kontrollen är viktig. Ett enkelt sätt 

att begränsa användandet av kontrollen är genom att hitta en förutsättning som är 

dominerande men det gick inte detta fall så därför valdes det istället att jämföra 

skjuvkapaciteten utan armering med tvärkraften belastad över grundkontrollområdet. Det 

här sättet att begränsa är bundet av vad som antas vara rimliga värden på förutsättningarna 

och därför kan användandet variera mycket. 

Nyckelord: Genomstansning, Skjuvbrott, Pelardäck, Skjuvarmering, Eurokod 2, ACI318, 

BS8110 
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1 INLEDNING 

När pelarunderstödda plattor används behöver armeringsmängden bestämmas. Armeringen 

har till uppgift att förstärka betongen mot olika krafter, såsom skjuv- och tvärkrafter samt 

moment. I många fall behövs det skjuvarmering i pelarunderstödda plattor men 

beräkningsgången är lång och det finns många faktorer som påverkar armeringsmängden. 

En del av beräkningsgången är att göra en kontroll som ska visa om det finns behov av 

armering en viss sträcka utanför den påverkade zonen. Att göra en kontroll utanför den 

påverkade zonen känns underligt och Eurokod nämner inte varför kontrollen används.  

1.1 Bakgrund 

Det har gjorts många vetenskapliga undersökningar inom området genomstansning vid 

pelarunderstödda plattor men problemet är att alla undersökningar skiljer sig i 

tillvägagångsätt och därför är det svårt att veta vilket som ger mest korrekt resultat  (Dominik 

Kueres, 2017). En anledning till att så många har studerat området är på grund av att 

undersökningarna som gjorts visar så ojämna resultat. Exempelvis visar en studie att 

Eurokod 2 har 12% risk för beräkningsfel när det handlar om stansningskapacitet med 

armering (Bartolac, Damjanovic, & Duvnjak, 2015). Pelarunderstödda plattor är ett stomsätt 

som stabiliseras med hjälp av pelare och innerväggar i stället för balkar. Det är ett vanligt 

stomsätt och används i stor utsträckning eftersom det går snabbt att ställa upp och lättare att 

forma efter behov än andra stommar (Robert Koppitz, 2014). Detta stomsätt har använts 

sedan början av 1900-talet och några anledningar till varför det används är t ex att det är 

möjligt att ha en låg höjd på bjälklagen och en undersida som är slät (Wästlund, 1946). Det 

kan användas i många olika sorters konstruktioner, där ett par exempel är fastigheter, broar 

och parkeringshus. Beroende på vilken verksamhet konstruktionen ska användas till varierar 

sättet hur riskerna mot brott i betongplattorna minimeras. Pelarunderstödda plattor kan vara 

svåra att armera på grund av att det är många faktorer att ha i åtanke, te x är det viktigt att 

armera i både vertikal och horisontell riktning om det krävs för att motverka stora 

deformationer och minska risken för sprickbildning. 

1.2 Problemområde 

Vid beräkning av armering i pelarunderstödda plattor räknas både hur mycket armering som 

behövs för att motverka drag- och tryckkrafter och hur mycket som behövs ur 

stansningssynpunkt. Stansningsarmering behövs för att ta upp skjuvspänningar som finns i 

betongen för att upphäva risken att betongen spricker. I beräkningsgången i Eurokod 2 

undersöks behovet av stansningsarmering både i zonen runt pelaren men även en viss 
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sträcka bort från det området. Skulle det visa sig att det inte behövs någon extra armering 

mot stansning i zonen runt pelaren behövs det inte göras några fler kontroller utan då räcker 

den armeringsmängd som redan är framtagen. Varför kontrollen utanför den påverkade 

zonen görs nämns inte i Eurokod 2 och eftersom Betonghandboken inte använder den 

kontrollen i sin beräkningsgång är det svårt att begripa varför den är nödvändig (Svensk 

Byggtjänst, 1994). Flera beräkningar och litteraturstudier behövs för få en bättre förståelse 

till varför valet att göra på det sättet har gjorts. 

1.3 Syfte 

Resonemanget till varför kontrollen utanför den påverkade zonen används är svårtolkat och 

därför är det väsentligt att studera varför behovet av den finns och om den överhuvudtaget 

ger några viktiga resultat. Syftet är även att se vilka förutsättningar som påverkar resultaten 

av kontrollen och på det sättet försöka minimera antalet tillfällen som kontrollen måste 

göras.  

1.4 Frågeställningar 

I det följande finns de frågeställningar som arbetet berör 

• Varför erfordras kontrollen av stansningsarmeringen utanför den påverkade zonen? 

• Finns det några speciella förutsättningar som gör att kontrollen utanför området runt 
pelaren blir mer betydelsefull?  

• Skulle det vara möjligt att begränsa användningen av kontrollen ytterligare för att 

minska nyttjandet av den? 

• Hur skiljer sig Eurokod 2 från ACI318 och BS8110 i utförandet av att beräkna 

armeringsområdet? 

1.5 Avgränsning 

Arbetet kommer att fokusera på genomstansningsbrott och armeringen som behövs för att 

förhindra alternativ motverka det. Lasternas storlek och armeringsmängden i fält och över 

stöd kommer att uppskattas eftersom den delen inte är intressant i arbetet. Eurokod 2 är den 

norm som kommer att användas vid beräkningarna och jämföras med normerna ACI318 och 

BS8110. 
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2 METOD 

Arbetet kommer bestå av litteraturstudier och beräkningar för att få de resultat som 

eftersträvas. 

2.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien kommer att göras genom att läsa om teorin bakom stansning och jämföra 

olika sätt att beräkna stansningsarmering. För att få en så omfattande kunskap som möjligt 

kommer vetenskapliga artiklar och böcker inom området att studeras. Databaserna som 

används för att hitta artiklar är Scopus och SwePub, de vetenskapliga artiklar som har 

använts från dessa databaser är tagna från tidskriften Engineering Structures. Sökorden som 

har använts är punching, Eurocode 2, ACI318, BS8110, shear reinforcement och shear failure.  

Fokus kommer att vara att studera genomstansning i pelardäck men för att få så omfattande 

kunskaper som möjligt kommer även litteratur som behandlar genomstansning i 

grundplattor att studeras.   

2.2 Beräkningar 

Beräkningarna kommer att följa Eurokod 2:s formler eftersom det är en kontroll av den som 

huvudfokus riktas mot när resultaten ska tas fram. Beräkningsmetoder som jämförs med 

Eurokod 2 kommer från ACI318 (American Concrete Institute) och BS8110 (Brittish 

Standard). För att veta hur mycket en variabel påverkar beräkningsresultatet kommer en 

känslighetsanalys att göras i Excel där det provas hur resultatet blir när t ex en variabel sätts 

till noll. Variablerna som kommer granskas i känslighetsanalysen är effektivhöjden, 

pelardimensionen, betongkvalitén och tvärkraften. Excel kommer även att användas vid de 

flesta beräkningar och några kommer göras för hand för att säkerhetsställa att resultaten blir 

rätt.  Resultaten från beräkningarna kommer att sammanställas för att få fram ett värde på 

hur ofta och vilka fall som kontrollen av stansningsarmering utanför zonen runt pelaren är 

nödvändig.  
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3 GENOMSTANSNING 

I en pelarunderstödd platta kan det uppstå skjuvbrott på grund av att plattan blir belastad av 

koncentrerad last från pelarna samt utbredd last ovanifrån. Brott som sker till följd av 

skjuvspänningar kan ske i två områden antingen i samma område som skjuvarmeringen 

placeras eller i zonen precis utanför armeringen. Om det är i samma område som armeringen 

kallas det för genomstansningsbrott och uppstår genom att en del av plattan runt en pelare 

stansas ut i en konliknande form. Det som händer är att det blir sprickbildningar i betongen 

som startar vid pelarens tvärsnittsyta och sprider sig diagonalt uppåt som visas i figur 1. 

Brottet utanför armeringen sker om inte armeringen har spridits ut tillräckligt och då kan 

skjuvkapaciteten överstigas och det blir risk för sprickbildning (Robert Koppitz, 2014). Om 

genomstansningsbrott sker måste en annan del av stommen ta upp kraften som den delen av 

plattan utsätts för och det resulterar i att risken kommer bli stor att det blir brott på flera 

ställen snabbt. Eftersom det sker en kombination av böjning och skjuvning i plattan är 

normerna vid dimensionering framtagna med hjälp av empiriska värden. 

Betong är ett sprött material och därför kan genomstansningsbrott få allvarliga konsekvenser 

och resultera i att ett helt bjälklag faller samman. Det kan vara svårt att uppmärksamma att 

denna typ av brott håller på att ske eftersom sprickorna som bildas är små och svåra att 

upptäcka (Cengizhan Durucan, 2015). För att få ett segare brott behövs det läggas 

underkantsarmering vid de påverkade zonerna men i en pelarunderstödd platta uppstår det 

vid pelarna böjmoment i plattan vilket leder till att överkantsarmering behövs och då är det 

inte alltid optimalt att underkantsarmera också (Kölfors, 1993). Att använda hörnpelare, 

kantpelare eller asymmetriskt placerade innerpelare kan ge till följd att det blir en ojämn 

belastning på pelarna vilket kan resultera i att skjuvkapaciteten kan överskridas på ena sidan 

av pelaren men inte den andra. Andra skillnader på om en pelare står vid ett hörn, kant eller i 

mitten är t ex att vid ett hörn eller kantpelare kommer området som tar upp tvärkrafterna att 

minska eftersom en eller flera sidor av pelaren står mot kanten av plattan. Åtgärder för att 

minska risken för skjuvbrott kan exempelvis vara att öka tjockleken på plattan, skjuvarmera, 

större pelardimension, högre betongkvalitet eller använda en förstärkningsplatta (Cengizhan 

Durucan, 2015). 

 

Figur 1 Egenritad figur på hur sprickor fördelas vid genomstansning 
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3.1 Kinnunen och Nylanders modell 

En känd modell som handlar om mekanisk stansning är Kinnunen och Nylanders modell 

som kommer från Sverige och är en av de första som beskrev interaktionerna mellan 

krafterna i brottskedet (Ericsson & Farahaninia, 2010). Den verkställdes 1960 genom att det 

gjordes 61 stycken prover på mekanisk stansning i cirkulära betongplattor upplagda på 

cirkulära pelare. Genom detta var det möjligt att få fram viktig information om sprickornas 

orientering, hur krafterna som påverkar plattan är riktade samt hur krafterna inverkar på 

betongen och armeringen. Plattan delas upp i sektorelement för att orientera 

kraftriktningarna lättare, genom att studera hur deformationerna ser ut på elementet går det 

att få fram riktningarna. Modellen går ut på att alla krafter i elementet ska vara i jämnvikt 

(CEB/fib, 2001).  

Sprickorna som bildas kan gå i två riktningar antigen radiellt (börjar från mitten och går 

sedan horisontellt utåt) eller tangentiellt (går vertikalt). Sektorelementen är avgränsade av 

radiella sprickor på sidorna och tangentiella sprickor längst fram. Sprickornas utgångpunkt 

är vid pelarens tvärsnittsyta och sprider sig sedan utåt i en konliknande form och det 

resulterar i att elementen vill vrida sig kring den ytan. Modellen innehåller två ekvationer 

som ska vara i jämnvikt med varandra, den första fokuserar på betongkapaciteten utan 

skjuvarmering och den andra på armeringens kapacitet (CEB/fib, 2001). 

3.2 Metoder för att förhindra skjuvbrott 

Ett vanligt sätt att förhindra skjuvbrott är genom att armera betongplattan mot skjuvbrott, 

vilket armeringssätt som används varierar. Ett sätt är genom att använda sig av j-byglar, det 

är bockade armeringsjärn som läggs över ytor där det finns risk för skjuvbrott och kan 

placeras som i figur 2. Vinkeln mellan armeringen och plattans yta sätts oftast till 45˚. När 

armeringsmängden för j-byglar räknas fram kontrolleras antal gånger ett armeringsjärn skär 

ett kritiskt snitt vilket är två gånger per järn över en innerpelare och en gång per järn över en 

hörnpelare. En annan variant på förstärkning som kan användas är skjuvankare, på grund av 

att den effektivaste placeringen på armeringsjärn för att hantera skjuvspänningar är 

vinkelrätt mot betongens yta är denna typ effektiv (Anton Bodin, 2015). 

 

Figur 2 Utformning av J-bygel-Egenritad 

Metoder som inte inriktar sig på armering för att motverka risken för skjuvbrott är t ex att 

öka plattans tjocklek, då ökas effektivhöjden som har en betydande roll vid beräkning av 

stansningsarmering. För att slippa öka tjockleken på hela plattan går det att använda sig av 
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pelarkapitäl (se figur 3) eller förstärkningsplatta som fästs vid pelartoppen. En annan lösning 

som kan användas är att välja en betongblandning med hög hållfasthet, t ex HSC (high 

strength concrete) som är en sorts betong som har en betydligt högre hållfasthet än vanligt 

blandad betong och därför behövs det mindre eller ingen stansningsarmering i plattan. Ur 

stansningsperspektiv är denna lösning bra eftersom tryckhållfastheten påverkar kapaciteten 

för betongen mot skjuvning. Det negativa med denna lösning är att även om hållfastheten är 

mycket högre än normalblandad betong kan inte betongen komma upp i hög draghållfasthet 

utan att samverka med andra material och det resulterar i att dragarmeringsmängden inte 

förändras anmärkningsvärt(Micael M.G. Inácioa, 2015). Ett nytt sätt som har provats är att 

använda kolfiberremsor i betongen istället för armering. Det här sättet har visat sig öka 

skjuvkapaciteten betydligt men på grund av att mängden kontroller inom detta område är 

begränsade är lösningen inte så vanlig och tillförlitlig (Abdulrahman, Zhangjian, & 

Cunningham, 2017).  

 

Figur 3 Pelarkapitäl-Egenritad          

3.3 Normer som jämförs med Eurokod 2 

3.3.1 ACI318 

ACI står för American Concrete Institute och är en amerikansk standard. ACI används 

fortfarande i Amerika och har funnits sedan början av 1900-talet. 1910 publicerades den 

första byggregelstandarden för armerad betong från ACI och det blev organisationens första 

byggnorm. Endast två år efter att den första standarden publicerades hade ACI givit ut 14 

stycken standarder. ACI318 innehåller byggnormer med krav på konstruktionsbetong (Wilde, 

2003).  

3.3.2 BS8110 

BS8110 är en brittisk standard för konstruktionsbetong som gällde i Storbritannien innan 

Eurokod 2 ersatte den 2010 (Lane, 2010). BS grundades 1901 och fokus låg då på stål men 

organisationen växte snabbt och idag finns det över 27 000 aktiva standarder. BS8110 består 

av två delar, den ena handlar om den allmänna användningen av konstruktionsbetong och 

den andra om speciella omständigheter (BSI, 2015).  
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4 AKTUELL BERÄKNINGSMETOD 

4.1 Eurokod 2 

Beräkningarna är tagna från Eurokod 2 och visar hur dimensionering av pelardäcket mot 

genomstansning kan göras. Vissa delar har förenklats och beskrivits mer ingående än i 

normen. Se figur 4 och 5 för att få exempel på hur påverkade ytan kan se ut från sidan och 

ovanifrån. 

 

Figur 4 Tvärsektion- Egenritad kopia från Eurokod 2 

 

Figur 5 Plan-Egenritad kopia från Eurokod 2 
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Följande kontroller bör genomföras: 

a) Vid pelarens eller den belastade ytans periferi bör den maximala bärförmågan för 

genomstansning inte överskridas: 

VEd ≤ VRd,max 

b) Skjuvarmering behövs inte om 

VEd ≤ VRd,c 

c) Om VEd överstiger  VRd,c i betraktat tvärsnitt bör skjuvarmering läggas in 

 

Om upplagsreaktionen är excentrisk med hänsyn till kontrollsnittet bör maximala 

skjuvspänningen sättas till:  

𝑣𝐸𝑑 = 𝛽
𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑖𝑑
           Ekvation 1 

d= den effektiva höjdens medelvärde. 

𝑑 =
𝑑𝑦+𝑑𝑥

2
          Ekvation 2 

ui = kontrollsnittets längd 

𝛽 =1 + 𝑘
𝑀𝐸𝑑

𝑉𝐸𝑑
∗

𝑢1

𝑊1
        Ekvation3 

u1= grundkontrollsnittets längd 

Det som menas med u1 är omkretsen på det påverkade området vilket är enklast vid cirkulära 

pelare eftersom formeln för det ofta används och kan hittas i de flesta formelsamlingar.   

För rektangulära pelare: 

Beroende på om pelaren är placerad vid hörn, kant eller i mitten förändras 

grundkontrollsnittet eftersom området som påverkas blir mindre om någon av pelarens sidor 

står mot en kant. För att lättare förstå hur grundkontrollsnittet ser ut vid innerpelare kolla 

figur 6 och 7. 

Vid innerpelare 𝑢1 = 2(𝑐1 + 𝑐2) + 2𝜋(2𝑑)      Ekvation 4 

Vid kantpelare 𝑢1 =
3

2
(𝑐1 + 𝑐2) + 2𝜋𝑑      Ekvation 5 

Vid hörnpelare 𝑢1 = (𝑐1 + 𝑐2) + 𝜋𝑑      Ekvation 6 
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Figur 6 Grundkontrollsnittet för rektangulär innerpelare- Egenritad kopia från Eurokod 2 

För cirkulära pelare: 

𝑢1 = 𝜋(𝐶 + 4𝑑)          Ekvation 7 

 

Figur 7 Grundkontrollsnittet för cirkulär pelare- Egenritad kopia från Eurokod 2 

k är en koefficient som beror på förhållandet mellan pelarmåtten c1och c2dess värde är en 

funktion av förhållandet mellan det obalanserade momentet som överförs genom ojämn 

skjuvning respektive genom böjning och vridning. 

W1= motsvarar en fördelning av skjuvspänningar och är en funktion av grundkontrollsnittets 

längd  ui: 

𝑊𝑖= ∫ |𝑒|
𝑢1

0
dl         Ekvation 8 

dl= en delsträcka längs kontrollsnittet 

e= delsträckans, dl, avstånd till den axel kring vilken MEd verkar 
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Värden på k för rektangulära belastade areor kan hittas i tabell 6.1 i EK2 

För en rektangulär pelare: 

𝑊1 =
𝑐1

2

2
+𝑐1𝑐2 + 4𝑐2𝑑 + 16𝑑2 + 2𝜋𝑑𝑐1      Ekvation 9 

c1= pelarens dimension parallellt med lastexcentriciteten  

c2=pelarens dimension vinkelrätt mot lastexcentriciteten 

För runda innerpelare erhålls  β ur: 

𝛽 = 1 + 0,6𝜋
𝑒

𝐷+4𝑑
         Ekvation 10 

 D= pelarens diameter 

e= excentriciteten hos lasten e=
MEd

VEd
 

För rektangulär innerpelare där lasten är excentrisk kring båda axlarna får följande 

approximerade uttryck för β användas: 

𝛽 = 1 + 1,8 √(
𝑒𝑦

𝑏𝑧
)

2

(
𝑒𝑧

𝑏𝑦
)

2

         Ekvation 11 

ey och ex= excentriciteten 
MEd

VEd
 i y-respektive z-riktningen 

by och bx= kontrollsnittet mått 

För kantpelare där excentriciteten vinkelrätt mot plattkanten är mot plattans inre och där det 

föreligger någon excentricitet parallellt med kanten, kan skjuvspänningarna anses vara jämnt 

fördelade över reducerat kontrollsnitt u1∗. 

Om det föreligger excentricitet i de två vinkelräta riktningarna får β bestämmas med hjälp av 

följande uttryck: 

𝛽 =
𝑢1

𝑢1∗
+ 𝑘

𝑢1

𝑊1
 𝑒𝑝𝑎𝑟        Ekvation 12 

u1= grundkontrollsnittets längd 

u1∗= reducerade grundkontrollsnittets längd  

epar= excentriciteten parallell med plattkanten härrörande från ett moment kring en axel 

vinkelrätt mott plattkanten.  

k= kan bestämmas med ledning tabell 6.1 i EK2 med kvoten 
c1

c2
 utbytt mot  

c1

2c2
 

W1 = beräknat för grundkontrollsnittet  
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För en rektangulär pelare: 

𝑊1 =
𝑐2

2

4
+𝑐1𝑐2 + 4𝑐1𝑑 + 8𝑑2 + 𝜋𝑑𝑐2       Ekvation 13 

För hörnpelare där excentriciteten är mot plattans inre, kan skjuvspänningen antas vara 

jämnt fördelad över ett reducerat kontrollsnitt med längden u1∗. β-värdet kan i detta fall 

sättas till: 

β =
u1

u1∗
 

Bärverk, för vilka sidostabiliteten inte bygger på ramverkan mellan platta och pelare och där 

längden på angränsande spann inte avviker mer än 25 %, får dimensioneras med 

approximativa värden på β. 

Hörnpelare β=1,5 

Kantpelare β=1,5  

Innerpelare β=1,15 

Bärförmågan för genomstansning hos en platta bör bestämmas för grundkontrollsnitt. 

Dimensioneringsvärdet i MPa får beräknas enligt följande: 

𝑣𝑅𝑑,𝑐=𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝
≥ (𝑣𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝

)     Ekvation 14 

fck insätts i MPa 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
  Ekvation 15 

k= 1 + √
200

𝑑
≤ 2  d i mm         Ekvation 16 

𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑦 ∗ 𝜌𝑙𝑥  ≤ 0,02         Ekvation 17 

ρly, ρlx= vidhäftande dragarmering i y- respektive x-riktningarna. ρly och ρlx bör beräknas 

som medelvärden inom plattdel vars bredd är pelarbredden plus 3d på varje sida. 

k1 = 0,1 

σcp= normalspänning i betongen, kan uppstå från både last och förspänning. 

  

Om skjuvarmering erfordras bör den beräknas med: 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75𝑣𝑅𝑑,𝑐 + 1,5
𝑑

𝑠𝑟
𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 (

1

𝑢1𝑑
) 𝑠𝑖𝑛 𝛼      Ekvation 18 

Asw= skjuvarmeringsarea i kontrollsnittet krig pelaren [mm2] 
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sr = avstånd i radiell led mellan olika ringformade rader med skjuvarmering 

fywd,ef = dimensioneringsvärde för skjuvarmeringens effektiva hållfasthet enligt 

 𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓=250+0,25d≤𝑓𝑦𝑤𝑑  [MPa]       Ekvation 19 

α= vinkeln mellan skjuvarmeringen och plattans plan 

Intill pelaren begränsas bärförmågan för genomstansning per ytenhet till: 

𝑣𝐸𝑑 =
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑢0𝑑
≤𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥        Ekvation 20 

u0=  

• För innerpelare:  u0= pelartvärsnittets omkrets 

• För kantpelare: u0=c2 + 3d ≤ c2 + 2c1 

• För hörnpelare: 𝑢0=3𝑑 ≤ 𝑐1 + 𝑐2 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5𝑣𝑓𝑐𝑑         Ekvation 21 

 v=0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)         Ekvation 22 

Det kontrollsnitt utanför vilket skjuvarmering inte erfordras, uout eller uout,ef bör beräknas 

enligt uttryck: 

𝑢𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑓 = 
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑑
         Ekvation 23 

Skjuvarmeringens yttre ringformade rad bör inte placeras längre innanför uout eller uout,ef än 

kd, se figur 8 för att enklare förstå var alla avstånd är placerade. 

Värdet k sätts vanligen till 1,5 

 

Figur 8 Tvärsnitt som visar avståndskrav-Egenritad kopia från Eurokod 2 
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Om armerade området inte behöver förlängas vid en innerpelare ska: 

Vid rektangulära pelare: 

2𝑑 + 𝑘𝑑 ≥ (𝑢𝑜𝑢𝑡 − 2(𝑐1 + 𝑐2))/2𝑑𝜋       Ekvation 24 

Vid cirkulära pelare: 

2𝑑 + 𝑘𝑑 ≥
(𝑢𝑜𝑢𝑡/𝜋 −𝑐2)

2𝑑
         Ekvation 25 
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4.2 Jämförelse av Eurokod 2, ACI318 och BS8110 

EK 2 kontrollerar ett större område i grundkontrollen än både BS8110 och ACI318, ACI318 

har en grundperimeter på 0.5d (se figur 9a) och i BS8110 kollas avståndet 1.5d (se figur 9b). 

EK 2 använder sig av en grundperimeter på 2.0d (se figur 9c) vilket är relativt nära brittiska 

standarden men en stor skillnad jämfört med ACI318.  

Även om BS8110 och EK 2 är ganska lika varandra i beräkningsgång så är det en stor skillnad 

på hur den sista kontrollen görs. I BS8110 granskas det om betongen utan skjuvarmering 

klarar sig mot skjuvbrott 0,75d ifrån grundperimeterns gräns och skulle den inte klara det får 

flera kontroller göras tills sträckan som krävs hittas. I EK 2 räknas istället sträckan fram till 

där det inte finns risk för skjuvbrott direkt och jämför den sträckan med grundperimetern för 

att ta reda på om armeringsområdet behöver utvidgas.  

I både EK 2 och ACI318 minskas betongkapaciteten när skjuvkapaciteten inklusive armering 

ska beräknas, skillnaden är att i EK 2 reduceras den med 25 % medan i ACI318 reduceras den 

med 50 %. För att hitta området där det inte finns behov av skjuvarmering i ACI318 måste en 

kontroll på avståndet 0,5d från senaste kontrollzon repeteras tills ett värde som är godkänt 

hittas. För att veta om värdet är acceptabelt ska skjuvkapaciteten jämföras med en 

förbestämd formel. Även avståndet mellan sista skjuvarmering och den yttre kontroll zonen 

skiljer sig markant, i ACI318 är det största tillåtna avståndet 0,5d och i Eurokod 2 är det 1,5d. 

 

Figur 9a ACI318 Grundperimeter 

Figur 10b BS8110 Grundperimeter 

Figur 11c Eurokod 2 Grundperimeter 
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5 RESULTAT 

För att veta vilka förutsättningar som påverkar kontrollen av den yttre zonen mest har 

beräkningar gjorts genom att räkna med varierande värden på förutsättningarna. Genom att 

sätta rimliga värden på alla variabler och sedan studera hur resultatet förändras om en av 

dem höjs eller sänks är det möjligt att utläsa vilka som gör störst påverkan. Huvudfokus i 

denna studie är att undersöka avståndskontrollen och därför består alla tabellers resultat av 

just vilket avstånd som förutsättningarna som klargörs ger. Maximala avståndet som är 

tillåtet utan att behöva förlänga armeringsytan är 2d vilket betyder att alla beräkningsförsök 

som ger ett större avstånd än 2d resulterar i att kontrollen av zonen utanför armeringen är 

nödvändigt för att få ett säkert resultat. Skulle avståndet bli större än 2d betyder det att 

grundkontrollytan är för liten för att klara av att hantera alla skjuvkrafter och då finns det en 

risk att betongen börjar spricka längre bort än armeringen sträcker sig.  

5.1 Förutsättningar 

Alla tabeller i detta avsnitt är designade på samma sätt, värdena på förutsättningarna ligger 

på den vänstra sidan, avstånden ligger bredvid förutsättningarna och ovanför avstånden 

hittas placering och form på pelarna. Tabellerna visar hur en eller flera förutsättningar 

påverkar avståndet tills området där skjuvkapaciteten utan armering är lägre än tvärkraften. 

Markeringarna som finns på vissa avstånd är till för att visa när skjuvarmering behövs 

eftersom det är då som kontrollen utanför armeringen används. Vid hörn- och kantpelare 

reduceras tvärkraften och momentet med 75 respektive 50 % på grund av att området som de 

tar upp laster ifrån är mycket mindre än för innerpelare. Vid cirkulära hörnpelare blir 

avståndet ofta negativt en stor anledning till det förutom reduceringen av tvärkraft är att 

kontrollytan blir större än för kvadratiska pelare om samma pelarmått används vilket gör att 

det blir mer betong som kan motverka skjuvningen.  
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5.1.1 Effektivhöjd 

Värden på förutsättningarna som inte syns i tabellen är betongkvalité C30/37, pelarmått 325 

mm och tvärkraft 500 kN. Om tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan armeringen 

behövs ingen skjuvarmering och då kommer inte sista kontrollen göras. Orange markering 

visar gränsen för när tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan armering. 

Tabell 1 Effektivhöjdens inverkan på avståndskontrollen 

Effektivhöjd Kvadratiskpelare   Cirkulärpelare   

mm Inne Kant Hörn Inne  Kant  Hörn 

140 4,26 3,81 2,46 4,51 3,35 - 

150 3,54 3,10 1,83 3,76 2,68 - 

160 2,96 2,53 1,35 3,19 2,17 - 

170 2,38 1,95 0,86 2,72 1,76 - 

180 2,03 1,61 0,58 2,33 1,43 - 

190 1,73 1,33 0,35 2,00 1,15 - 

200 1,46 1,02 0,009 1,73 0,91 - 

210 1,27 0,85 - 1,53 0,75 - 

220 1,15 0,74 - 1,36 0,62 - 

230 1 0,6 - 1,18 0,48 - 

240 0,84 0,46 - 1,03 0,35 - 

 

Vad som går att utläsa från tabell 1 är t ex att vid många tillfällen är avståndet under 2d vilket 

betyder att kontrollen inte kommer ge några användbara resultat. Det är också tydligt att vid 

nästan alla förutsättningar måste kontrollen göras och det är endast vid ett fåtal tillfällen som 

den inte behövs vilket leder till att även om avståndet inte ens kommer över 1d i vissa fall 

måste kontrollen verkställas ändå. Effektivhöjden kan variera mycket beroende på vilken 

verksamhet byggnaden hör till och därför är det svårt och bestämma några höjder som är 

vanliga. Exempelvis om verksamheten är ett kontor prioriterar troligen beställaren att ha så 

tunna plattor som möjligt, vilket skulle resultera i att sannolikheten att kontrollen behövs blir 

större. I kontor och likande byggnader kan det vara krav på att plattans tjocklek inte får 

överstiga 200 mm vilket skulle medföra en effektivhöjd på ungefär 170 mm om det 

uppskattas att armeringen ligger i 2 rader och har en diameter på 10 mm. I tabell 1 är det 

tydligt att vid innerpelare behövs kontrollen om effektivhöjden är 170 mm men då är det 

viktigt att ha i åtanke att värdena på pelarmåttet och betongkvalitén är förändringsbara 

också.  
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5.1.2 Betongkvalitet 

Värdena på resterande faktorer valdes till 190 mm på effektivhöjden, 325 mm på pelarmåttet 

och tvärkraften 500 kN. Om tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan armeringen 

behövs ingen skjuvarmering och då kommer inte sista kontrollen göras. Orange markering 

visar gränsen för när tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan armering. 

Tabell 2 Betongkvaliténs inverkan på avståndskontrollen 

Hållfasthet Kvadratiskpelare   Cirkulärpelare   

Mpa Inne Kant Hörn Inne  Kant  Hörn 

12 3,31 2,97 1,82 3,61 2,75 - 

16 2,77 2,41 1,32 3,06 2,21 - 

20 2,39 2,01 0,96 2,67 1,82 - 

25 2,03 1,64 0,63 2,31 1,46 - 

30 1,76 1,36 0,37 2,04 1,18 - 

35 1,54 1,14 0,17 1,82 0,96 - 

40 1,36 0,95 0,003 1,64 0,78 - 

45 1,21 0,79 - 1,48 0,63 - 

50 1,08 0,68 - 1,35 0,50 - 
 

Ur tabell 2 går det att utläsa att betonghållfastheten gör en stor inverkan på avståndet och att 

värdena kan bli ganska låga genom att endast välja en hög betongkvalitet. Det syns tydligt att 

vid många betongkvalitéer är avståndet betydligt lägre en 2d och det är viktigt att ha i åtanke 

att klasserna under C25 används minimalt när det handlar om större kontraktioner.  Det är 

också lätt att se att betongkvalitén inte gör lika stora förändringar i avstånd som 

effektivhöjden. Även om många av värdena är under 2d är det få som resulterar i att 

skjuvkapaciteten utan armering inte nås och det betyder att i de flesta fall behöver kontrollen 

utanför den påverkade zonen göras.  
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5.1.3 Pelardimension 

Värden på förutsättningarna som inte syns i tabellen är betongkvalité C30/37, effektivhöjd 

190 mm och tvärkraft 500 kN. Om tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan 

armeringen behövs ingen skjuvarmering och då kommer inte sista kontrollen göras. Orange 

markering visar gränsen för när tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan armering.  

Tabell 3  Pelarmåttens inverkan på avståndskontrollen 

Pelarmått Kvadratiskpelare   Cirkulärpelare   

mm Inne Kant Hörn Inne  Kant  Hörn 

100 2,7 2,13 1,25 2,80 2,54 1,10 

150 2,48 1,98 1,09 2,62 2,23 0,54 

200 2,27 1,82 0,91 2,45 1,93 - 

250 2,06 1,64 0,70 2,28 1,63 - 

300 1,86 1,47 0,49 2,11 1,33 - 

350 1,66 1,27 0,26 1,96 1,04 - 

400 1,46 1,07           0,02 1,80 0,75 - 

450 1,27 0,87 - 1,64 0,46 - 

500 1,08 0,66 - 1,49 0,17 - 

550 0,89 0,45 - 1,34 - - 

600 0,70 0,24 - 1,18 - - 

650 0,51 - - 1,03 - - 
 

Med nämnda förutsättningar går det att tyda i tabell 3 att inga pelarmått som används i 

vanligt bruk skulle leda till att kontrollen utanför påverkade zonen skulle göra någon 

inverkan. Nyttja pelarmått på 250 mm eller mindre skulle vara svårt vid pelardäck på grund 

av att det då skulle finnas risk för knäckning istället. Tillfällen då det skulle vara möjligt med 

så små dimensioner på pelare skulle vara om centrumavståndet mellan pelarna kortas ner för 

då blir det en mindre lastzon på varje pelare, men då skulle ju även lasterna som möjliggör 

risken för genomstansning minska. Ur tabell 3 går det att uppfatta att även om det finns ett 

par avstånd som skulle betyda att stansningsarmering inte behövs är det inget vid 

innerpelare som är den vanligaste placeringen.   
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5.1.4 Armeringsinnehåll och tvärkraft 

Värdena på resterande faktorer sattes till 190 mm på effektivhöjden, 325 mm på pelarmåttet 

och betongkvalitén C30/37. När armeringsinnehållets påverkan har beräknats har 

tvärkraften satts till 500 kN och när tvärkraftens påverkan har varit i fokus har 

armeringsinnehållet satts till 0,005. Om tvärkraften är mindre än skjuvkapaciteten utan 

armeringen behövs ingen skjuvarmering och då kommer inte sista kontrollen göras. Orange 

markering visar gränsen för när tvärkraften är större än skjuvkapaciteten utan armering. 

Tabell 4 Armeringsinnehåll och tvärkraftens inverkan på avståndskontrollen 

Armeringsinnehåll Kvadratiskpelare  Cirkulärpelare  

 Inne Kant Hörn Inne  Kant  Hörn 

0,001 4,8 4,51 3,21 5,11 4,26 1,06 

0,002 3,28 2,94 1,79 3,58 2,72 - 

0,003 2,54 2,17 1,10 2,83 1,97 - 

0,004 2,07 1,68 0,66 2,35 1,50 - 

0,005 1,74 1,34 0,35 2,02 1,16 - 

0,006 1,48 1,07          0,11 1,76 0,90 - 

0,007 1,28 0,86 - 1,55 0,70 - 

0,008 1,11 0,69 - 1,38 0,53 - 

0,009 0,97 0,54 - 1,24 0,38 - 

       

Tvärkraft Inne Kant Hörn inne  Kant  Hörn 

300 0,25 - - 0,52 - - 

350 0,61 0,02 - 0,90 0,04 - 

400 0,99 0,46 - 1,27 0,42 - 

500 1,74 1,34 0,35 2,01 1,16 - 

600 2,48 2,21 1,16 2,76 1,91 - 

700 3,22 3,09 1,96 3,51 2,65 - 

 

Eftersom armeringsinnehållet och tvärkraften beror på varandra har de lagts in i samma 

tabell. Om tvärkraften är liten behövs det lite armering i fält och över stöd när man 

dimensionerar plattan vilket resulterar i att armeringsinnehållet blir lågt. 

Armeringsinnehållet är även beroende av andra faktorer t ex effektivhöjden. Andelen 

armering blir högre om plattan är tunnare eftersom då finns det mindre betong att jämföra 

med. Det som går att se angående armeringsinnehållet i tabell 4 är att det har en stor 

inverkan på avståndet och att det är runt 0,005 som alla värden är under 2d. Vid 

beräkningarna som gjorts erhålls armeringsmängden 0,005 genom att använda en 

effektivhöjd på ca 190 mm. När det gäller tvärkraften är det tydligt att kraftens storlek har 

stor påverkan på om kontrollen utanför påverkade zonen är vid behov. Att tänka på när 

tvärkraften studeras är att den ofta avgör hur dimensioneringen av pelardäcket går till, är 

den liten kommer troligtvis beställaren vilja minimera kostnaderna och använda tunnare 

plattor eller smalare pelare.  
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5.1.5 Jämförelse mellan effektivhöjd, betongkvalité och pelarmått  

Pelarmått, effektivhöjd och betongkvalité påverkar alla avståndet och sannolikheten att 

kontrollen utanför påverkade zonen är nödvändig, därför sammanställs här alla tre i en och 

samma tabell för att lättare förstå vilken eller vilka förutsättningar som är dominerande.  På 

grund av att många värden blir negativa vid cirkulära pelare har beslutet att inte ha med 

resultat från dem tagits, vilket också gör det enklare att förstå tabell 5. 

Tabell 5 Jämförelse på hur avståndet förändras beroende på effektivhöjd, betongkvalité och 
pelarmått 

Effektivhöjd Hållfasthet Pelarmått Kvadratiskpelare   

mm Mpa mm Inne Kant Hörn 

245 16 130 2,04 1,65 0,87 

230 20 150 2,01 1,61 0,82 

215 25 170 2,04 1,62 0,80 

200 30 175 2,01 1,57 0,74 

      

150 45 445 2,01 1,55 0,24 

140 50 500 2,02 1,53 0,07 

130 55 570 2,02 1,50 - 

120 60 630 2,05 1,48 - 

Hållfasthet Effektivhöjd Pelarmått Kvadratiskpelare   

Mpa mm mm Inne Kant Hörn 

60 145 375 2,04 1,54 0,31 

55 145 415 2,02 1,53 0,24 

50 150 400 2,01 1,54 0,30 

45 150 440 2,02 1,56 0,26 

      

25 175 430 2,06 1,67 0,49 

20 180 480 2,04 1,69 0,46 

16 190 485 2,01 1,68 0,48 

12 200 550 2,01 1,72 0,47 

Pelarmått Effektivhöjd Hållfasthet Kvadratiskpelare   

mm mm Mpa Inne Kant Hörn 

750 150 20 2,10 1,72 - 

700 155 20 2,10 1,73         0,05 

650 160 20 2,07 1,71         0,14 

600 150 30 2,01 1,59        0,04 

      

175 200 30 2,01 1,57 0,73 

150 195 35 2,10 1,63 0,80 

125 200 35 2,01 1,54 0,75 

100 205 35 2,00 1,52 0,76 
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Det som är tydligast i tabell 5 är att det oftast går att komma under avståndet 2d även om en 

av förutsättningarna är lägre. För att komma under 2d om effektivmåttet är lågt måste 

värdena på de andra förutsättningarna vara höga, men det är viktigt att tänka på att lägsta 

effektivhöjden som används i tabell 5 är låg och skulle nog bara användas i unika 

konstruktioner. Det är även tydligt att med stor effektivhöjd är det möjligt att använda låga 

värden på resterande istället. Betongkvalitén gör också en väsentlig skillnad och det är tydligt 

att en bra betongklass gör att lägre värden på andra förutsättningar kan användas och ändå 

komma under 2d. Även om betongklassen gör stor skillnad så syns det också att den tappar 

inverkan ju högre klass som används exempelvis är den enda skillnaden mellan C50 och C45 

att pelarmåttet ändras med 40 mm. Jämförs det med effektivhöjden är det märkbart vilken 

som gör störst skillnad för mellan 200 mm och 215 mm skiljer det både en betongklass och 5 

mm på pelarmåttet. Pelarmåttet är den förutsättning som kan vara svårast att ändra eftersom 

pelarna är dimensionerade för att klara lasten från plattan men jämförs den med 

betongklassen går det att utläsa att båda gör ungefär lika stor påverkan på avståndet.  
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5.2 Jämförelse av resultat mellan Eurokod 2, ACI318 och BS8100 

Beräkningsgången skiljer sig som nämnts innan mellan dessa, speciellt mellan ACI318 och 

Eurokod 2 där alla kontroller görs på olika sätt. BS8110 är lik EK 2 på många sätt men skiljer 

sig ganska mycket i slutet av beräkningsgången. Eftersom alla 3 gör på olika sätt när det 

kommer till att bestämma hur långt armeringen behöver sträcka sig är det intressant att se 

hur avståndet skiljer sig mellan normerna trots att samma förutsättningar nyttjas.   

Tabell 6 Jämförelse av hur avståndet förändras mellan Eurokod 2, BS8110 och ACI318 

Förustätting 1  Avstånd  

 EC 2 ACI318 BS1100 

d=150 C50 2,53 1,62 1,82 

d=160 C45 2,24 1,49 1,66 

d=170 C40 2,01 1,40 1,52 

d=180 C35 1,86 1,34 1,46 

d=190 C30 1,78 1,33 1,44 

d=200 C25 1,75 1,35 1,47 

d=210 C20 1,84 1,44 1,55 

d=220 C16 1,95 1,53 1,67 

d=230 C12 2,16 1,71 1,86 

 

I tabell 6 går det att se att avstånden är längst i EK 2 och kortast i ACI318, det är också tydligt 

att EK 2 tar mer hänsyn i vilken betongkvalitet som använts än de två andra. Det kan man 

utläsa genom att kolla på hur lite skillnad betongkvaliteten gör när den sänks under C30 och 

d-måttet kommer upp i 200 mm. Även om tabellen visar att EK 2 ger längst avstånd måste 

det finnas i åtanke att ACI318 differerar mycket jämfört med EK 2 i beräkningsgång och har 

ett annorlunda tillvägagångssätt när storleken på området med skjuvarmering ska 

bestämmas.  
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5.3 Förslag på hur det skulle vara möjligt att begränsa 

användandet av kontrollen 

Det finns många sätt att begränsa mängden beräkningar som behövs. Exempelvis är det 

möjligt att sätta gränser på förutsättningarna som dominerar resultatet i beräkningsmetoden. 

Eftersom det är många förutsättningar som gör stor påverkan vid stansningsberäkning är 

detta sätt inte aktuellt. Istället har andra sätt provats och efter flera beräkningar har beslutet 

tagits att det enda alternativet som funkar för alla förutsättningar är att sätta en lägsta gräns 

på hur många procent mindre skjuvkapaciteten utan skjuvarmering får vara än tvärkraften i 

grundkontrollsområdet. Om skjuvkapaciteten utan armering är lägre än tvärkraften behövs 

ingen skjuvarmering. Vilket betyder att om skillnaden mellan dessa är liten borde 

skjuvarmeringsmängden vara låg och av samma anledning storleken på armeringsområdet. 

För att få en så stor variation av resultat som möjligt har två storlekar på tvärkrafter valts 

400 kN och 700 kN. För att få med alla tänkbara fall väljs resterande förutsättningar så att 

det går att utläsa hur begräsningen funkar både vid höga och låga värden på faktorerna som 

har inverkan. För att tydligt visa vilket fall som ger högst värde har mörkgröna markeringar 

gjorts där det högsta värdet bland dessa är det lägst möjliga att använda som begränsning. 

För att vara säker på att högre värde inte kan uppnås genom att använda längre avstånd har 

värden med avstånd över 2d också lagts till i tabellen. 

Tabell 7 Jämförelse mellan värdens påverkan för att hitta möjliga begräsningar 

      

400 kN d-mått  Pelarmått Fck Avstånd (d)  

d-lågt 150mm 400mm C30 1,95 0,71 

d-högt 230mm 150mm C12 1,97 0,62 

c-lågt 205mm 100mm C20 2,00 0,61 

c-högt 150mm 750mm C12 1,96 0,78 

Fck-lågt 170mm 550mm C12 2,00 0,73 

Fck-högt 160mm 125mm C60 1,95 0,63 

      

400 kN d-mått  Pelarmått Fck Avstånd (d) 
 

d-lågt 150mm 375mm C30 2,08 0,69 

d-högt 230mm 125mm C12 2,01 0,61 

c-lågt 215mm 100mm C16 2,05 0,60 

c-högt 135mm 750mm C16 2,13 0,77 

Fck-lågt 180mm 450mm C12 2,06 0,70 

Fck-högt 155mm 145mm C60 2,02 0,63 

      

700 kN d-mått Pelarmått Fck Avstånd (d)  
d-lågt 145mm 750mm C60 1,96 0,78 

d-högt 235mm 325mm C30 1,97 0,66 

c-lågt 225mm 100mm C60 1,98 0,61 

c-högt 170mm 750mm C35 1,98 0,76 

Fck-lågt 260mm 680mm C12 1,98 0,71 

Fck-högt 185mm 375mm C60 1,97 0,68 

𝑣𝑅𝑑, 𝑐

𝑣𝐸𝑑
 

𝑣𝑅𝑑, 𝑐

𝑣𝐸𝑑
 

𝑣𝑅𝑑, 𝑐

𝑣𝐸𝑑
 

Kontrollen utanför påverkade zonen är inte nödvändig  

Kontrollen utanför påverkade zonen är inte nödvändig  

Kontrollen utanför påverkade zonen är nödvändig 
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700 kN d-mått Pelarmått Fck Avstånd (d)  
d-lågt 145mm 730mm C60 2,06 0,77 

d-högt 235mm 300mm C30 2,07 0,64 

c-lågt 225mm 100mm C55 2,09 0,59 

c-högt 190mm 720mm C25 2,11 0,75 

Fck-lågt 260mm 650mm C12 2,07 0,70 

Fck-högt 195mm 275mm C60 2,04 0,65 
  

Eftersom resultaten är högst i de delar av tabell 7 som hör till de godkända avstånden skulle 

denna begränsningsmetod fungera och används samma max- och minvärden som i tabellen 

skulle begräsningen kunna sättas till vRd,c≥vEd*0,8. Att pelarmåttet är förutsättningen som 

gör störst inverkan är tydligt, vid tillfällena som pelarmåttet är 100 mm är kapaciteten som 

längst ifrån tvärkraften. Både effektivhöjden och pelarmåtten påverkar tvärkraften över 

grundkontrollsområdet men eftersom effektivhöjden även ingår i beräkningarna på hur 

skjuvkapaciteten utan armering bestäms reduceras inverkan som den gör vid detta förslag. 

Värdena på begränsningsförslaget fungerar endast om högst tillåtna värdet på pelarmått sätts 

till 750 mm eller lägre. Så för att använda denna utförandeform måste en gräns sättas på hur 

stort pelarmåttet kan vara. Om exempelvis pelarmåttet i praktiken inte kan vara större än 

600 mm blir begräsningen lägre och då kommer användandet av kontrollen att minska 

ytterligare.  

  

𝑣𝑅𝑑, 𝑐

𝑣𝐸𝑑
 

Kontrollen utanför påverkade zonen är nödvändig 
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6 DISKUSSION  

Eftersom det finns flera sätt att klara kapacitetskraven är det svårt att veta vilka som är mest 

verklighetsanpassade men något som har varit tydligt är att överdimensioneras pelardäcket 

som kan hända eftersom det är så många faktorer inblandade är sannolikheten att 

armeringsområdet behöver förlängas liten. Med alla förutsättningar finns det ett flertal fall 

där avståndet är under 2d och vid ett stort antal av dem är förutsättningarna realistiska vilket 

betyder att sista kontrollen inte kommer visa något. Varför kontrollen används är förståeligt 

men Eurokod 2 borde vara tydligare med att visa det för det är egentligen på grund av en 

viktig anledning som den finns. Däremot borde den kunna begränsas i användandet för den 

borde inte behöva göras varje gång som skjuvarmering är nödvändig. Att det inte beskrivs 

tydligare i Eurokod 2 att kontrollen måste göras för att veta om skjuvarmeringsområdet 

behöver förlängas uppfattar jag som att de inte tycker att den delen är tillräckligt viktig och 

det stärker mitt förslag på att en begränsning är av behov.  

Efter att ha gjort ett stort antal beräkningar med olika förutsättningar kan det konstateras att 

det är effektivhöjden som har störst inverkan, men att alla förutsättningar har en stor 

inverkan vilket är tydligt om tabell 5 analyseras. Intressant är även att studera vilka mått på 

värden som används i verkligheten och det som är säkert är i alla fall att de lägsta värdena på 

alla förutsättningar inte kommer användas i normala fall och ett par kommer förmodligen 

aldrig att användas. Till exempel krävs det alltför stora värden på resterande förutsättningar i 

ett betongbjälklag om betongkvalitén sätts till C12/C16 för att det ska vara ett alternativ. 

Kant- och hörnpelare belastas med mycket mindre laster och framförallt på grund av den 

anledningen är sannolikheten att avståndet överskrider 2d liten vid dessa placeringar. Som 

nämnts i resultatet kan det vara svårt att dra några avgörande slutsatser om hur tvärkraften 

påverkar men något som har varit uppenbart är att tvärkraften påverkar kraven på det mesta 

däremot är det lättare att ta rimliga värden där eftersom det går att räkna fram hur mycket 

last t ex ett genomsnittligt kontor eller parkeringshus utsätts för. Det är förståeligt att det kan 

vara svårt att avgränsa när det finns så många förutsättningar som spelar roll men det borde 

ändå kunna göras på något sätt exempelvis på sättet som beskrivs i arbetet. Nackdelen med 

detta sätt att begränsa är att om det anses att min uppskattning av största möjliga pelarmått 

är för litet finns det en risk att tillfällena då begränsningen är till hjälp blir för få att den inte 

anses vara lämplig. 

Jämförs Eurokod 2 med BS8110 är det många likheter i tillvägagångssätt, den stora 

skillnaden kommer i sista kontrollen. Mellan ACI318 och Eurokod 2 är det istället många 

skillnader i beräkningsgången till och med uppfattningen av hur stor inverkan betongkvalité 

har skiljer sig mellan dessa normer. Att ACI318 och Eurokod 2 skiljer sig så mycket i 

beräkningsgången är förvånande med tanke på att någon av dessa två normer borde ge bättre 

och mer realistiska resultat vilket borde leda till att de börjar sträva efter samma resultat. 

Eftersom båda normerna är välkända och har använts en längre tid bör det finnas ett antal 

studier som jämfört och förklarat för- och nackdelar med båda vilket borde resultera i att 

material finns för att förbättra normerna. En förklaring till att normerna skiljer sig så mycket 

kan vara att det skulle vara för problematiskt att göra stora ändringar i beräkningsmetoderna 

eftersom då måste alla som använder metoden lära sig alla förändringar.  
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Att göra alla beräkningar för hand hade inte gått men i efterhand hade det nog varit bra att 

använda ett beräkningsprogram istället för Excel, många förutsättningar påverkar 

dimensioneringen av själva pelardäcket och det hade gått snabbare och enklare att fixa i ett 

beräkningsprogram. Beräkningsgången är så lång att det finns risk för slarvfel i 

Exceldokumentet vilket skulle resultera i att vissa värden inte är korrekta. Förutsättningar 

såsom tvärkraft, moment och armeringsinnehållet skulle kunna bedömas på ett mycket mer 

verklighetsanpassat sätt med beräkningsprogram eftersom då hade fler värden hängt ihop 

med varandra.   
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7 SLUTSATSER 

Anledningen till studien var att i första hand förstå vad kontrollen utanför påverkade zonen 

användes till och hur ofta den är nödvändig. Varför den används är tydlig efter arbetet men 

hur ofta den är viktig är fortfarande svårt att veta. Orsaken till att kontrollen används är på 

grund av att vid vissa fall behöver det skjuvarmeras längre bort än 2d och då måste det gå att 

bestämma hur långt bort armeringen behöver sträcka sig. Säkert är att det finns tillräckligt 

med fall där kontrollen inte är viktig för att en begräsning skulle rekommenderas. Hur 

konstruktion ska se ut är det som ger störst inverkan på om avståndskontrollen utanför 

påverkade zonen behövs, om det finns en möjlighet att använda en hög effektivhöjd och 

breda pelare minimeras nyttjandet av kontrollen samt att det går att använda låga värden på 

resterande förutsättningar också. Skulle effektivhöjden istället vara låg måste både 

pelarmåttet och betongkvalitén vara höga för att undvika att avståndkontrollen ska behövas. 

Kontrollen utanför påverkade zonen borde inte behöva göras på kant- och hörnpelare om 

innerpelarna kommer under 2d om endast jämnt utbredda laster används. Största 

skillnaderna mellan olika internationella normer är mellan ACI318 och Eurokod 2 där alla 

delar av beräkningsgången görs på olika sätt, trots det anses båda metoderna ge godtagbara 

resultat. Beräkningsgången i BS8110 liknar Eurokod 2 men de skiljer sig mycket i hur sista 

kontrollen görs.  
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

ACI318 och Eurokod 2 skiljer sig så mycket i beräkningsgång att en bredare och djupare 

jämförelse mellan olika internationella normer hade varit intressant och något som troligen 

skulle väcka intresse hos företag. 

Specifikt inom området genomstansning är ett förslag att studera olika sätt att motverka 

genomstansning och inte enbart med armeringsjärn. Problemet med detta område är att det 

kan vara svårt att hitta normer som inkluderar sätt att motverka genomstansning utan att 

använda armering.  
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BILAGA 1: BERÄKNINGSEXEMPEL 1 REKTANGULÄRT 

TVÄRSNITT 

 

9.1 Förutsättningar 

Effektivhöjd x-led=195 mm 

Effektivhöjd y-led=185 mm 

Betongkvalité= C30/37 

Pelarmått=400x400 mm 

Tvärkraft=500 kN 

Moment=50kNm 

Mängd armering x-led= 1510 𝑚𝑚2 

Mängd armering y-led=1373 𝑚𝑚2 

9.2 Beräkningsdel 

𝑑
𝑒𝑓𝑓=

𝑑𝑦+𝑑𝑥

2

   
185+195

2
=190 mm 

𝑢1 = 2(𝑐1 + 𝑐2) + 2𝜋(2𝑑)  2(400 + 400) + 2𝜋(2 ∗ 190)=3987,6 mm 

𝛽 =1 + 𝑘
𝑀𝐸𝑑

𝑉𝐸𝑑
∗

𝑢1

𝑊1
  

𝑊1 =
𝑐1

2

2
+𝑐1𝑐2 + 4𝑐2𝑑 + 16𝑑2 + 2𝜋𝑑𝑐1  

4002

2
+400 ∗ 400 + 4 ∗ 400 ∗ 190 + 16 ∗ 1902 + 2𝜋 ∗ 190 ∗ 400= 1 599 122 𝑚𝑚2 

Värdet på k väljs ur tabell 6.1 i EC 2 och är tvärsnittet kvadratiskt sätts k till 0,6 

𝛽 =1 + 0,6
50000

500
∗

3987,6

1599122
=1,1496 

 𝑣𝑅𝑑,𝑐=𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝑝𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 



II 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

1,5
  

k= 1 + √
200

𝑑
≤ 2   2,03 = 1 + √

200

190
≤ 2   k=2 

𝑝𝑙 = √𝑝𝑙𝑦 ∗ 𝑝𝑙𝑥  

𝑝𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

(6∗𝑑+𝐶2)∗𝑑𝑦
  

1373

(6∗190+400)∗185
=0,00482 

𝑝𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑥

(6∗𝑑+𝐶1)∗𝑑𝑥
  

1509,8

(6∗190+400)∗195
=0,00503 

√0,00482 ∗ 0,00503=0,00492 

𝑣
𝑅𝑑,𝑐=

0,18

1,5
∗2(100∗0,00492∗30)1/3 = 0,589 MPa  

𝑣𝐸𝑑 =
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑖∗𝑑
   

1,1496∗ 500000

3987,6∗190
= 0,759 MPa 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 < 𝑣𝐸𝑑   Skjuvarmering behövs 

Väljer armeringstjockleken 8 mm och j-byglar  

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75𝑣𝑅𝑑,𝑐 + 1,5
𝑑

𝑠𝑟
𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 (

1

𝑢1𝑑
) 𝑠𝑖𝑛 𝛼  

𝑆𝑟=100 mm  Val av centrumavstånd på skjuvarmeringen  

𝐴𝛳 =π*
𝛳

2

2
   π*

8

2

2
=50,3 𝑚𝑚2 

Antal skär sätt i normala fall till 12 vid innerpelare om antagandet görs att det är tre rader 

med armering.  

𝐴𝑠𝑤 =𝐴𝛳 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘ä𝑟   50,3*12=603,6 𝑚𝑚2 

𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 =250+0,25*d   250+0,25*190=297,5 MPa 

𝛼 =45 ˚ Om j-byglar används 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75 ∗ 0,589 + 1,5
190

100
603,6 ∗ 297,5 (

1

3987,6∗190
) 𝑠𝑖𝑛 45 =0,92 MPa 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 > 𝑣𝐸𝑑   OK 

𝑣𝐸𝑑 =
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑢0𝑑
≤𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5𝑣𝑓𝑐𝑑  

 v=0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)  0,6 (1 −

30

250
)=0,528 



III 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 0,528 ∗ 20 = 5,28  

𝑣𝐸𝑑 =
1,1496∗ 500000

(400∗4)∗190
= 1,89  

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 > 𝑣𝐸𝑑   OK 

Kontrollsnitt utanför där skjuvarmering inte erfordras 

𝑢𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑓 = 
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑑
    

1,1496∗500000

0,589∗190
= 5136,3 𝑚𝑚 

Skjuvarmeringens yttre r rad bör inte placeras längre innanför uout eller uout,ef än kd, där k 

sätts till 1,5. 

Om armerade området inte behöver förlängas vid en innerpelare ska: 

2d + 𝑘𝑑 ≥ (𝑢𝑜𝑢𝑡 − 2(𝑐1 + 𝑐2))/2𝑑𝜋  

(𝑢𝑜𝑢𝑡 − 2(𝑐1 + 𝑐2))/2𝑑𝜋   
5136,3−2(400+400)

2∗190𝜋
= 2,96 

2d + 1,5𝑑 = 3,5𝑑 ≥ 2,96𝑑    området behöver inte förlängas 

  



IV 

BILAGA 2: BERÄKNINGSEXEMPEL 2 CIRKULÄRT 

TVÄRSNITT 

 

 

9.3 Förutsättningar 

Effektivhöjd x-led=195 mm 

Effektivhöjd y-led=185 mm 

Betongkvalité= C30/37 

Pelardiameter=450 mm 

Tvärkraft=500 kN 

Moment=50 kNm 

Mängd armering x-led= 1559 𝑚𝑚2 

Mängd armering y-led=1418 𝑚𝑚2 

9.4 Beräkningsdel 

𝑑
𝑒𝑓𝑓=

𝑑𝑦+𝑑𝑥

2

   
185+195

2
=190 mm 

u1 = π(D + 4d)    𝜋(450 + 4 ∗ 190) = 3801,3 mm 

𝛽 =1 + 0,6π
e

D+4d
   

e=
MEd

VEd
   

50000

500
= 100 

𝛽 =1 + 0,6𝜋
100

450+4∗190
=1,16   

 𝑣𝑅𝑑,𝑐=𝐶𝑅𝑑,𝑐𝑘(100𝑝𝑙𝑓𝑐𝑘)1/3 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

1,5
  

k= 1 + √
200

𝑑
≤ 2   2,03 = 1 + √

200

190
≤ 2   k=2 



V 

𝑝𝑙 = √𝑝𝑙𝑦 ∗ 𝑝𝑙𝑥  

𝑝𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

(6∗∗+𝐷)∗𝑑𝑦
  

1418

(6∗190+450)∗185
=0,00482 

𝑝𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑥

(6∗𝑑+𝐷)∗𝑑𝑥
  

1559

(6∗190+450)∗195
=0,00503 

√0,00482 ∗ 0,00503=0,00492 

𝑣
𝑅𝑑,𝑐=

0,18

1,5
∗2(100∗0,00492∗30)1/3 =0,589 MPa 

𝑣𝐸𝑑 =
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑖∗𝑑
   

1,16∗ 500000

3801,3∗190
=0,80 MPa 

𝑣𝑅𝑑,𝑐 < 𝑣𝐸𝑑   Skjuvarmering behövs 

Väljer armeringstjockleken 8 mm och j-byglar  

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75𝑣𝑅𝑑,𝑐 + 1,5
𝑑

𝑠𝑟
𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 (

1

𝑢1𝑑
) 𝑠𝑖𝑛 𝛼  

𝑆𝑟=100 mm  Val av centrumavstånd på skjuvarmeringen  

𝐴𝛳 =π*
𝛳

2

2
   π*

8

2

2
=50,3 𝑚𝑚2 

Antal skär sätt i normala fall till 12 vid innerpelare om antagandet görs att det är tre rader 

med armering.  

𝐴𝑠𝑤 =𝐴𝛳 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘ä𝑟   50,3*12=603,6 𝑚𝑚2 

𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 =250+0,25*d   250+0,25*190=297,5 MPa 

𝛼 =45˚ 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75 ∗ 0,589 + 1,5
190

100
603,6 ∗ 297,5 (

1

3801,3∗190
) 𝑠𝑖𝑛 45 =0,94MPa 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 > 𝑣𝐸𝑑   OK 

𝑣𝐸𝑑 =
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑢0𝑑
≤𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5𝑣𝑓𝑐𝑑  

 v=0,6 (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)  0,6 (1 −

30

250
)=0,528 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∗ 0,528 ∗ 20 = 5,28  

𝑣𝐸𝑑 =
1,16∗ 500000

(450∗π)∗190
= 2,16  

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 > 𝑣𝐸𝑑   OK 



VI 

Kontrollsnitt utanför där skjuvarmering inte erfordras 

𝑢𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑓 = 
𝛽 𝑉𝐸𝑑

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑑
    

1,16∗500000

0,589∗190
= 5182,7𝑚𝑚 

Skjuvarmeringens yttre r rad bör inte placeras längre innanför uout eller uout,ef än kd, där k 

sätts till 1,5. 

Om armerade området inte behöver förlängas vid en innerpelare ska: 

u1 + kd ≥
(uout/π −D)

2d
  

(5182,7/π −450)

2∗190
= 3,16𝑑  

2d + 1,5𝑑 = 3,5𝑑 ≥ 3,16𝑑    området behöver inte förlängas. 
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